GARANŢIE
Compania RoofArt acordă garanţie la sisteme pluviale RoofArt Scandic în următoarele condiţii:
1) Garanţia este valabilă din momentul achiziţiei produsului de către primul client final.
2) Garanţia se acordă după cum urmează:
Produs

Garanţie la coroziune

Garanţie la culoare

RoofArt Scandic Color
RoofArt Scandic Zinc

30 ani
10 ani

15 ani

3) Garanţia este valabilă doar pentru defectele apărute în cadrul procesului de producere;
4) Garanţia este valabilă doar dacă au fost strict respectate instrucţiunile de montaj ale producătorului,
condiţiile de transportare, manipulare, depozitare și intreţinere;
5) Pentru perioada garanţiei, producătorul garantează înlăturarea tuturor defecţiunilor prin înlocuirea
elementelor garantate cu altele noi din stocul propriu, doar dacă se demonstreaza că acestea conţin defecte
de producţie. Apariţia degradărilor se va anunţa in timp de 10 zile din momentul apariţiei lor la punctul
autorizat de vînzare.
6) Garanţia va fi oferită doar în cazul prezentării talonului de garanţie si documentul care confirmă procurarea
produselor (factura, bonul de plată etc.);
7) În situaţia pierderii prezentului certificat de garanţie costul intervenţiei echipei și contravaloarea
componentelor defecte se vor suporta de către cumpărător. Deasemenea, cumpărătorul trebuie să ofere
reprezentanţilor firmei RoofArt posibilitatea de a vedea și analiza defecţiunile la locul unde produsele au
fost montate.
Garanţia nu se rasfrînge și nu este valabilă in următoarele condiţii:
Montarea necorespunzătoare (nerespectarea instrucţiunilor de montaj);
• Folosirea elementelor sistemului pluvial pentru alte scopuri decît cel de colectare a apelor de pe acoperis;
• Folosirea elementelor de la alţi producători sau combinarea cu alte elemente de la alţi producători;
• Depozitarea in condiţii necorespunzătoare a produselor pînă la realizarea montajului;
• Revopsirea elementelor sistemului pluvial;
• Deteriorarea cauzată de condiţii de forţă majoră, dezastre naturale sau de mediu, nivel ridicat de poluare,
incendiu, radiaţie sau contaminare chimică.
Beneficiar (nume, cod fiscal): _______________________________________________________________________
Adresa de livrare: ______________________________________________________________________________
Montator (nume, semnătură): ______________________________
Data livrării: ________________________________________
Data încheierii montajului: ______________________________
Factura (număr factură, data facturii): _________________________
Distribuitor: ________________________________________

''CONLUXART'' SRL,
MD-2005, Republica Moldova
mun. Chișinău, str. Pușkin 47/1, blocul C,
oficiul 4
Tel: 022 22 72 66 / 022 22 77 63
Fax: 022 22 82 36
E-mail:
info@conluxart.md / office@conluxart.md

Ştampilă, semnătură __________________________________

Ştampilă, semnătură _______________________

15
аni

